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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
A Baptista Szeretetszolgálat 2012. június 1. napján 10.00 és 14.00 órától „Vidám
Gyermeknap” címmel segélykoncertet szervez a Fővárosi Nagycirkuszban.
Az elmúlt 11 évben a „Vidám Gyermeknap” keretében több mint 30.000 árva és hátrányos
helyzetű gyermeket ajándékoztak meg és tették számukra emlékezetessé a gyermeknapot.
Folytatva a hagyományt, a helyszín 2012. évben is a jól bevált Fővárosi Nagycirkusz, ahol a
két előadás során közel 4000 hátrányos helyzetű gyermeket szeretnének vendégül látni.
10.00 órától, a „Vidám Gyermeknap” hivatalos megnyitója után gyermeknapi jótékonysági
előadások, koncertek és 2 órás cirkusz-előadás várja a gyermekeket.
14.00 órától koncertek és szintén 2 órás cirkusz-előadás lesz a „Vidám Gyermeknap” műsora.
A rendezvény házigazdája Tarlós István főpolgármester úr, a műsorban fellépnek Feke Pál és
Pintér Béla.
Támogatói jegyek vásárlására lehetőség van. A jegyekkel a ferencvárosi hátrányos helyzetű
gyermekek vennének részt a gyermeknapi programban. A jegyek, 2012. június 01. napjára
egyúttal belépési lehetőséget is biztosítanak a Fővárosi Állat- és Növénykertbe.
A támogatói jegy ára 1.750,-Ft/db. Az SZJA törvény értelmében a jegyek kiosztása nem
adómentes juttatás. A kifizetett összeg 1.19 szerese után 16 %-os kifizetői adót és 27 % EHOt kell fizetni. A külön adó mértéke így összesen 51, 17 %.
A költséget a költségvetés 3143 egyéb oktatási feladatok sorról biztosítanánk.
A jegyeket ferencvárosi hátrányos helyzetű gyermekek és kísérőik között osztanánk szét.
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Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Humán
Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy
1. a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Vidám Gyermeknap” segélykoncertre 100
db jegyet vásárol összesen 175 000,-Ft összegben, a külön adó mértéke összesen:
89.548,-Ft, mindösszesen: 264.548,- Ft összegben.
2. A jegyek árának összegét és a külön adó megfizetését a 2012. évi költségvetés 3143
egyéb oktatási feladatok sorról biztosítja.
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